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چرا امیرمومنان مظلوم بود؟
ماجرای مظلومیت امیرالمومنین علی بن
ابی طالب  ،واقعیت بس تلخ و شگفت آور و
تامل برانگیزی است که تا قیامت هرچه در
این باب گفته و نوشته شود هنوز قابلیت
بحث و بررسی و مداقه و البته درس آموزی
و عبرت پذیری دارد چرا که ظلم بر علی
(ع) این تنها مولود کعبه که خداوند علی
اعلی به این نام ،نامبردارش فرمود ،فقط
ظلم به یک نفر نبود بلکه ظلم در حق همه
بشریت تا ابد بود و هست .آن چه برخی در
حق موالی متقیان روا داشتند گرچه در
عصبیت دوران جاهلیت  ،ریشه داشت اما
اوج ظلم و ستم و پایه گذاری انحراف ،از
تن ندادن به فرمان الهی ابالغ شده توسط
پیامبر اکــرم در غدیرخم شکل گرفت و
بنیان گذاشته شد .ظلم و انحرافی که آثار
شوم آن هنوز و همچنان در جهان خصوصا
دنیای اسالم ادامه دارد.
آخر چگونه می شود که فرزند ابوطالب
ایــن پ ــرورش یافته دام ــان حضرت ختم
المرسلین و اولین مــرد گرونده به آیین
پاک محمدی (ص) و اولین اقتداکننده به
نماز پیامبر رحمت در کنار خدیجه کبری
باشد و «لیلة المبیت» به وجــود سراسر
اخالص و برکت او شکل بگیرد و در تاریخ
ماندگار شود و همین علی (ع) ،جزو معدود
جا نفدایان واقعی پیامبر خــدا باشد از
جمله در جنگ « ُا ُحـــد» که به گــاه جدی
شدن خطر همه جز او ،از میدان گریختند
و همچنین تنها کسی باشد که اعظم ُر ُسل
ضربت او را در «یوم الخندق» افضل و برتر
از عبادت جن و انــس برشمرد ولــی عده
ای برای بیعت گرفتن از او بر در خانه اش
یورش برند و حرمت خانه فاطمه زهرا (س)
دخت حضرت مصطفی را بشکنند ،حرمت
خانه ای که به دستور نبی مکرم ،تنها خانه
ای بود که «درش» به روی مسجد النبی باز
نگاه داشته شد.
همان خانه ای که ساکنانش علی (ع) و

فاطمه (س) و حسن (ع) و حسین(ع) تنها
همراهان تعیین شده پیامبر عظیم الشأن
اسالم در جریان «مباهله» بودند و علی (ع)
به عنوان «جان» و «نفس»پیامبر ،فاطمه به
عنوان مصداق «نساء» و َحسنین به عنوان
مصادیق «ابناء» پیامبر حضور داشتند ،در
چنین شرایطی اگر تعرض به خانه علی
(ع) و فاطمه (س)  ،شکستن حرمت اهل
بیت پیامبر و ظلم بر علی(ع) نیست ،پس
چیست؟!
و اگر صبر و سکوت معنادار و پر از حکمت
مولی الموحدین در جریان چنین واقعه ای
بس تلخ و حرمت شکنانه نشانه وسعت دید
موال و آینده نگری حضرتش و فداشدن به
خاطر ماندگاری اصل اسالم و البته مورد
ظلم قــرار گرفتن علی (ع) این جانشین
بر حق و بالفصل رســول خدا نیست پس
نشانه چیست؟!
و آیا صف آرایی و نواختن طبل جنگ توسط
اهــل «جمل» در مقابل جانشین پیامبر
(ص) که پس از  25ســال خانه نشینی
به اصرار مردم ،عنان خالفت را به دست
گرفت ،ظلمی دیگر در حق علی (ع) و بلکه
ظلم به اسالم و امت اسالم نیست؟!
و آیــا لشکر آرایــی معاویه ایــن زاده «هند
جگرخوار» و «ابوسفیان» که شام را مقر
«سلطنت» خود قــرار داد و به همراهی و
مشاورت کسانی همچون عمر و عاص،
همان «پیراهن خــونــی» را بهانه جنگ
با امیرمومنان قــرار داد و آتش «صفین»
را بــرافــروخــت ،ظلمی بـــزرگ در حق
امــت اســام و علی (ع) همو کــه پیامبر
عظیمالشأن بــارهــا و بــارهــا از جمله در
حدیث «دار» و حدیث «منزلت» بر وصایت
و جانشینی او تاکید فرمود ،نبود؟!
هــمــان صفینی کــه «خــــوارج» و «جنگ
نــهــروان» از دل آن ســربــرآورد و ایــن بار
منافقین و «مارقین» بر پسرعم ،دامــاد،
بـــرادر ،جــان و وصــی و جانشین بــر حق
حضرت ختم المرسلین شمشیر کشیدند
و آیا ظلمی بدتر از این که کسانی بلکه فرقه
و جریانی انحرافی بر اثر جهالت و جمود
و تحجر و سطحی نگری در عین این که
به ظواهر اسالم عمل می کنند و عده ای
شــان حتی حافظ قــرآن بــودنــد ،شمشیر
کین بر فرق مبارک وجودی می آورند که
«قرآن ناطق» است و انتخاب شده حضرت
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رب العالمین به جانشینی پیامبر اعظم در
غدیرخم  ،شوی زهرای مرضیه آن منصوره
دو عالم و پاره تن رسول است و پدر حسنین
و زینبین ،فاتح خیبر و بــاب مدینه علم
نبوی ،همو که نهج البالغه اش « َاخالقرآن»
است و باور و ایمانش به پروردگار آن چنان
راسخ و مستحکم که خود می فرماید ،اگر
همه پــرده ها کنار رود ذره ای به ایمان
علی اضافه نمی شود ،نماینده منحرفین
متنسک متحجر  ،شمشیر جهالت بر
فــرق مبارک عبد صالحی فــرود آورد که
خدای رب العالمین را نه از ترس جهنم و
نه به طمع بهشت بلکه به خاطر سزاواری
حضرتش به یگانگی پرستش میکرد،
ظالمان به تاریخ و انسانیت و اسالم و امت
اسالم محاسن ولی و حجت خدا و امام بر
حقی را به خون سرش خضاب کردند که
اعلم و اتقی  ،ازهد و اعدل ،اشجع و رحیم،
بخشنده و سخی  ،یتیم نواز و کریم بود و
در کنار پیامبر رحمت که «پدر امت» بود
او نیز به مضمون فرمایش حضرت رسول
همانند حضرتش و در کنار ایشان « َاب» و
پدر امت بود .خوارج دنیا را از وجود ظاهری
تجسم ایمان و خداباوری و مقسم «نار» و
«جنت»«،ساقی کوثر» و عدالت مجسم
مــحــروم کــردنــد ،مــبــارک وج ــودی کــه در
حدود چهار سال خالفت و حکومت و 30
سال امامت بر حقش یادگاری بی بدیل از
خود در جهان به جا گذاشت که هنوز و تا
ابد همه آزادگان و باورمندان وخردمندان
و عدالت طلبان جهان آرزوی تحقق عدالت
علوی را دارند ،یادگاری که امثال داعش و
مربیان و پرورش دهندگان آنان به عنوان
«اخالف خوارج» در زمان حاضر با آن همه
جنایت و خونریزی قصد به تاریخ سپردن
آن را داشتند اما به لطف و نصرت الهی و
همت وایمان جبهه مقاومت این آرزو را به
گور بردند و براساس وعده الهی ،جلوه َاتّم
حاکمیت و عدالت علوی و آن بزرگ یادگار
امیرالمومنین با ظهور منجی عالم وجود
حضرت مهدی موعود محقق خواهد شد و
جهان طعم شیرین حاکمیت حق و عدالت
را دیر یا زود خواهد چشید.
شب قدر ،شب بیدارشدن و شب تقدیر و
شب تمنای تعجیل ظهور حضرت صاحب
الزمان (عج) و طلب تحقق حاکمیت عدل
الهی در سراسر گیتی است .التماس دعا

عذرخواهی وزیر خارجه از رهبر انقالب،
مردم و خانواده سردار سلیمانی

ظریف:بیاناتمشفقانهرهبری
همچونهمیشهختمکالماست
ساعتی پس از بیانات عصر دیروز رهبر انقالب ،وزیرخارجه
در واکنشی اینستاگرامی نوشت« :بیانات مشفقانه مقام
معظم رهبری همچون همیشه برای من و همکارانم ختم
کالم و نقطه پایانی برای بحثهای کارشناسی است .به
عنوان یک کارگزار و پژوهشگر روابط خارجی ،همواره
باور داشتهام برای قوام این مرز و بوم خدایی ،سیاست
خارجی باید موضوع وفاق و انسجام ملی باشد و از باالترین
سطح مدیریت و هدایت شود و بر این اساس پیروی از
نظرات و تصمیمات رهبری ضرورتی غیرقابل انکار برای
سیاست خارجی است .بسیار متأسفم که برخی نقطه
نظرات شخصی که صرفا برای انتقال صادقانه تجربیات
و بدون قصدی برای انتشار بیان شده بود ،دزدانه منتشر
و به صــورت گزینشی مــورد بــهــر هبــرداری و دستمایه
خصومت ورزی بدخواهان کشور و مردم و انقالب گردید
و اسباب تکدر خاطر شریف مقام معظم رهبری را فراهم
آورد.امــیــدوارم به یــاری خدا این جانب و همکارانم
بتوانیم در کنار دیگر خدمت گزاران در اجرای بیکم
و کاست منویات مقام معظم رهبری بــرای پیشرفت
ایران عزیزمان یکدل و یک صدا کوشا باشیم».ظریف
همچنین صبح دیروزبا انتشار یک پست اینستاگرامی
از مــردم ،خــانــواده ســردار سلیمانی و کسانی که با
سخنانش آنها را آزرده است  ،عذرخواهی کرده بود.
ظریف در بخشی از پست خود نوشته بود« :یک هفته ای
است که در پی پخش برداشت و تحلیل تلخ این دانشجوی
روابط خارجی از یک برهه تاریخی -آن هم صرفا برای
انتقال صادقانه تجربیات به مسئولین آینده و بدون هیچ
گونه قصدی بــرای انتشار وسیع یا حتی محدود آن-
احساسات پاک عاشقان شهید واالمقام سردار سپهبد
قاسم سلیمانی و خانواده آن شهید و به خصوص شیر
دخترش زینب خانم – که برایم همچون فرزندان خودم
عزیز است  -جریحهدار شده اســت ...اگر میدانستم
جملهای از آن عرایض انتشار عمومی پیدا میکند ،حتما
همچون گذشته آن را بر زبان نمیآوردم .نه برای این که
مردم را محرم نمیدانم ،بلکه از آن جهت که در جهان به
هم پیوسته کنونی که انتخاب مخاطب را ناممکن ساخته
و در آشفتهبازار سیاست ،اغیار را محرم نمیشمارم.در
سحرگاه ضربت خوردن شاه مردان و به هنگام اعمال شب
قدر ،همه کسانی را که به باور خودم به من تهمت و افترا
زد ه بودند ،بخشیدم .امیدوارم مردم بزرگوار ایران و همه
عاشقان سردار و به ویژه خانواده بزرگوار سلیمانی عزیز
نیز بنده را ببخشایند» .

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••چرا از نظر منابع و معادن جزو غنی ترین
کشورهای دنیا محسوب می شیم ولی از نظر
مالی و اقتصادی جزو فقیرترین کشورهای
دنیا هستیم؟! به نظر شما وقتش نیست
مسئوالن کمی بــه فکر وضــع اقتصادی و
معیشتی مردم باشند؟ تا کی خواب غفلت؟
...
••گوگل ارث از هزار کیلومتری ،بام منزل
رو به وضــوح نشون می ده .دیشب توخونه
مون مشهد بودیم دوربین پلیس ماشین ما
رو در ساری جریمه کرد! ما خیلی پیشرفته
ایم ،نه؟ فقط تو پول گرفتن دقت باال و بدون
خطایی دارن.
••متاسفانه هرسال که تعرفه ویزیت پزشکان
همراه با افزایش تورم تغییرمی کند ،عده ای
خود را محق می دانند که عقده های فروخفته
شان را در این عرصه بگشایند .سنگین بودن
هزینه درمان برای مردم به علت ناکارآمدی
بیمه هاست .آیا پرداخت مبلغی حدود ۱۲
هزار تومان برای ویزیت پزشک عمومی از
تعرفه حدود  ۶۰هزار تومان ،منطقی است؟
•• اگــه ق ــراره روی پــای خــودمــان بایستیم
پس همان طور که این دولت اجازه مذاکره
نداشت دولت بعدی هم نباید مذاکره کند.
کار بد ،همیشه بده .تا ببینیم می شه واقع ًا با
تحریم ها زندگی کرد؟
••واقعا نامردیه روز پدر و مادر و دختر و معلم
و اینا داریــم ولــی روز عمه نــداریــم! خدایی
پرکاربردترین و مظلوم ترین روی زمین همین
عمه ها هستند!
•• پرسپولیسی هستم ولی معتقدم که تیم
استقالل مهم ترین کار رو انجام داد! این که
پرسپولیس به عنوان قهرمان ایران و تیم گروه
یک از گروهش صعود کرده جای هیچ تعجبی
نداره ولی تیم استقالل به عنوان یک تیم از
گروه  3و تیمی که به هیچ عنوان توقع حتی
سوم شدن در چهار تیم ازش نمی رفت ،صعود
کرده هم جای تحسین داره و هم تعجب! کی
فکرش رو می کرد استقالل بتونه سهمیه
بگیره چه برسه به صعود؟!

پیامك2000999 :

••چرا هر وقت که بازار خودرو کاهشی میشه
شورای رقابت با صحبت ها و دخالت هاش
نمی گــذاره بــازار به ثبات برسه؟ سازمان
بازرسی وقوه قضاییه باید ورود کنه.
••اول دولت ها این جوری می شنویم :این
کار رو می کنم .فالن برنامه رو دارم .وسط
دولت ها این جوری می شنویم :مشکالت و
تحریم ها باعث کم شدن سرعت رشد و همه
این مشکالت است .آخر دولت هم این جوری
می شنویم :ما می خواستیم کار کنیم ولی
عده ای نگذاشتند .اگر ما نبودیم کشور نابود
شده بود و!...
•• روز معلم را بــه محسن رضــایــی تبریک
میگویم که به همه مان درس امیدواری داد!
••به نظر من مصاحبه ظریف توسط گروهی
لو رفت که االن دارند به او حمله می کنند.
ببینید کی بود که گفتم.
••وقتی پلیس ماشین رو جریمه می کنه،
همون جا پیام میاد و برگ آنالین صادر می
کنه و در سیستم شون ثبت می شه اماوقتی
دزدی و سرقتی می شه پلیس با یک دفتر
هزار برگ قطور پر از اسم و آدرس میاد و فقط
یادداشت می کنه و میره!
••سر ماه که حقوق می گیرم سریع می رم
ببینم به فرانک و دالر و یورو چقدر می شه .این
نزدیک ترین تجربه من به سوئیس و آمریکا و
اروپاست.
••واقعا غبطه می خــورم به اعتماد به نفس
برخی افــراد که هر دوره کاندیدا می شن
و با این که در مسئولیت هایی که داشتن
نتونستن کــاری انجام بــدن ولــی کماکان
خودشون رو فرشته نجات این مملکت می
دونن.
••صفحه خراسان ورزشــی رو به استقالل
ورزشــی تغییر بدین سنگین تــره ،چــون به
نام خراسان ورزشی تمام خبرهای باشگاه
استقالل تهران رو منعکس می کنه و خوب
نیست .درسته که مدیرسرویس ورزشــی
روزنامه استقاللیه ولی این قدر تابلو بازی در
آوردن نوبره.

